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Poštovani čitatelji,
pred vama je drugi broj informativnog biltena kojim za vrijeme pandemije uzrokovane virusom COVID19 provodimo stručnu podršku javnim kapacitetima Brodsko-posavske županije u pripremi i provedbi
vaših projekata koji se financiraju iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije.
Od ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju povećale su se mogućnosti za realizaciju razvojnih
projekata naših županija, gradova i općina jer su njihovi izvori financiranja (uključujući EU sredstava)
planirani u nacionalnim strateškim dokumentima, tj. operativnim programima koje koristimo od 2014.
godine.
Novi ciklus programiranja započeo je u siječnju prvim sastancima radnih skupina za izradu programskih
dokumenata (operativnih programa) za financijsko razdoblje Europske unije 2021. -2027. Uspostavljeno
je 7 radnih skupina:
Radna skupina Pametna Hrvatska
Radna skupina Zelena Hrvatska
Radna skupina Povezana Hrvatska
Radna skupina Solidarna Hrvatska
Radna skupina za integrirani teritorijalni razvoj
Radna skupina Sigurna Hrvatska
Radna skupina Pomorstvo i ribarstvo.
13. siječnja 2021. godine održana je 1. zajednička sjednica radnih skupina na kojoj je utvrđen daljnji
vremenski okvir i tijek izrade programskih dokumenata. Zatim su održani sastanci nositelja izrade
sadržaja s članovima Radne skupine za integrirani teritorijalni razvoj i Radne skupine Solidarna Hrvatska.
Centar za razvoj Brodsko-posavske županije, kao regionalni koordinator sudjelovat će u izradi
programskih dokumenta za novo financijsko razdoblje tako što u svakoj radnoj skupini ima člana i
njegovu/njezinu zamjenu i u radu se konzultira s relevantnim dionicima na području svoje županije.
Radne skupine odgovaraju određenom cilju razvojne politike Republike Hrvatske te su odgovorne za
izradu sadržaja mogućih ulaganja za financiranje iz svih dostupnih fondova:
Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
Kohezijski fond (KF)
Europski socijalni fond plus (ESF+)
Fond za pravednu tranziciju (FPT)
Fond za azil i migracije (FAMI)
Fonda za unutarnju sigurnost (FUS)
Instrument za upravljanje granicama i vize (BMVI)
Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR)
Do kraja travnja slijedi intenzivni period rada u radnim skupinama te komunikacija regionalnih
koordinatora usmjerena vama – lokalnim dionicima – kako bismo zajedno kroz strateško promišljanje
stvorili okvir u kojem će Brodsko-posavska županija, tradicionalno središte industrije i poduzetništva,
potaknuti zeleno, inovativno i digitalno gospodarstvo i zadovoljno društvo.
S poštovanjem,
Mirela Brechelmacher
ravnateljica
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OTVOREN JE POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA JLS I DJEČJE VRTIĆE
Otvoren je trajni poziv na dostavu
projektnih
prijedloga
za
prijavitelje jedinice lokalne
samouprave (općine i gradovi) i
dječje vrtiće. Opći cilj Poziva je
doprinijeti
usklađivanju
poslovnog i obiteljskog života
obitelji s uzdržavanim članovima
uključenima u programe ranog i
predškolskog
odgoja
i
obrazovanja.
Rok za podnošenje projektnih
prijedloga počinje teći od
2.2.2021. godine u 9:00 sati, a
traje do 31.03.2021. godine.
Nadležno tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Referentna oznaka: UP.02.2.2.16
Područje: Socijalna uključenost
Prijavitelji: dječji vrtići, jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi)
Vrijednost potpore: od 500.000 do 6.000.000 kn
Udjel financiranja po pojedinom projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova.
Vrijednost natječaja: 300.000.000 kn
Fond: Europski socijalni fond
Status: otvoreno od 23.12.2020. do 31.3.2021.
Pozivom će se financirati projekti koji će poticati inovativan pristup u osiguranju produljenog radnog
vremena vrtića s ciljem veće dostupnosti, priuštivosti i obuhvaćenosti djece programima ranog i
predškolskog odgoja i obrazovanja. Produljeno radno vrijeme vrtića podrazumijeva nastavak odgojnoobrazovnog rada nakon završetka redovnog radnog vremena vrtića u minimalnom trajanju od 2 sata.
Korisnik je u provedbi u svrhu provjere redovnog radnog vremena vrtića dužan dostaviti Godišnji plan i
program za svaku pedagošku godinu u kojoj se provode projektne aktivnosti i Odluku od produljenom
radnom vremenu vrtića s jasno naznačenim redovnim radnim vremenom vrtića te produljenim radnim
vremenom vrtića za koje se financiraju troškovi u sklopu ovog Poziva.
Dječjim vrtićima, omogućit će se i razvoj posebnih programa te jačanje kapaciteta odgojitelja/ica,
stručnih suradnika (pedagoga, psihologa i stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila) i stručnih
radnika (logopeda) u predškolskim ustanovama s ciljem unaprjeđenja usluga kroz edukacije usmjerene
na jačanje stručnih kompetencija odgojitelja/ica, poboljšanje komunikacije i interakcije s djecom,
kreativnost kao razvojnu kategoriju, zaštitu djeteta od nepovoljnih utjecaja, stvaranje zdravog i
podržavajućeg okruženja za djecu, podršku roditeljstvu, inkluzivan odgoj djeteta (rana intervencija i
razvoj inkluzije), rad s darovitom djecom i dr., zatim specijalizirane edukacije (disleksija, disgrafija,
dislalija, primjena terapeutske igre i dr.), te edukacije kuhara/ica o zdravoj prehrani.
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Upute za prijavitelje i ostalu potrebnu dokumentaciju možete pronaći na
http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/nastavak-unaprjedenja-usluga-za-djecu-u-sustavuranog-i-predskolskog-odgoja-i-obrazovanja/
Poziv se financira u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Prioritetne
osi 2 „Socijalno uključivanje“, Investicijskog prioriteta 9.iv „Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim
i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa“,
Specifičnog cilja 9.iv.2 „Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku
procesu deinstitucionalizacije“.

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA DJECE U SOCIOEKONOMSKO
NEPOVOLJNOJ SITUACIJI U PREDŠKOLSKIM PROGRAMIMA
Natječaj: Sufinanciranje troškova djece u socioekonomsko
nepovoljnoj situaciji u predškolskim programima
Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje
Trajanje projekta: 1.9.2020. – 1.9.2022.
Isključivo: sufinanciranje troškova djece u cjelodnevnom
redovitom programu
Poveznica natječaja: https://bit.ly/3r0043S
Ukupna vrijednost koja se može potraživati određena je prema broju djece u predškolskim
programima i za Brodsko-posavsku županiju je 8. 692.000,00 kn
Projekt se prijavljuje u 3 faze:
1. Faza je prijava djece i to do datuma 8.veljače
2. Faza su otvorena pitanja i odgovori o natječaju do 10.ožujka
3. Faza je formalno podnošenje prijave na natječaj do 22.ožujka.
Stopa sufinanciranja ovisi o stupnju razvijenosti županije. Za Brodsko-posavsku županiju obvezno
sufinanciranje prijavitelja je 10%.
Djeca koja mogu u program su:
• Od 4. godine starosti do starosti polaska u školu
• Korisnici su dječjeg doplatka (visina proračunske osnovice, 9%)
• Djeca koja su već upisana u program od rujna (potpisan je Ugovor između roditelja i vrtića).
U prvoj fazi projekta za djecu se mora prikupiti:
• Popis djece koja bi bili korisnici programa
• Potpisan i ovjeren Obrazac 3
• Ugovor o pružanju usluga predškolskoga odgoja
• Rodni list
(Potvrdu Zdravstva i Mirovinskog provjerava sustav nije potrebno prikupiti jer to provjerava Agencija
za odgoj i obrazovanje).
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Ako su roditelji djeteta za koji će se dobiti subvencioniranje iz programa već platili račune za predškolski
odgoj djeteta od rujna 2020. godine, pri uključenju u ovaj projekt mogu dobiti povrat novca za te plaćene
račune. No, dužni su priložiti uplatnice, kao i dokaz o uplati. Organizator predškolskog programa treba
dostaviti dokaz zaprimljene uplate.
Ako je pak Jedinica lokalne samouprave uplatila za dijete koje će se dobiti subvencioniranje iz programa
račune za predškolski odgoj od rujna 2020. godine, pri uključenju u ovaj projekt može dobiti povrat
novca za te plaćene račune. No, JLS dužna je priložiti uplatnice, kao i dokaz o uplati. Organizator
predškolskog programa treba dostaviti dokaz zaprimljene uplate.
Prihvatljivi prijavitelji: pravne osobe osnivači dječjih vrtića
Prihvatljivi partneri: osnivači dječjih vrtića sukladno članku 7. Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju koji geografski pripadaju području županije prijavitelja, - osnivači osnovnoškolskih odgojnoobrazovnih ustanova sukladno članku 90. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a u
kojima se provode programi predškolskog odgoja sukladno Pravilniku o posebnim uvjetima i mjerilima
ostvarivanja programa predškolskog odgoja i koji geografski pripadaju području županije prijavitelja, osnovnoškolska odgojno-obrazovna ustanova koja provodi program predškolskog odgoja, a u koju su
upisana djeca koja će sudjelovati u projektu; - dječji vrtić u koji su upisana djeca koja će sudjelovati u
projektu; - jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem području djeluje prijavitelj; regionalne i lokalne razvojne agencije i regionalni koordinatori.
VAŽNO: Ako prijavitelj već sudjeluje u pozivu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i
socijalne politike „Nastavak unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog
obrazovanja“ NE MOŽE sudjelovati na ovom pozivu!
Na taj način želi se izbjeći dvostruko financiranje. http://www.esf.hr/natjecaji/socijalnoukljucivanje/nastavak-unaprjedenja-usluga-za-djecu-u-sustavu-ranog-i-predskolskog-odgoja-iobrazovanja/
Mjesečni izdataka za dijete je 1720,00kn, no vodit će se evidencija prisutnosti djece u vrtiću.
Ako je dijete bilo prisutno 50% i više dana u vrtiću, nadoknada je 100% odnosno 1720kn.
Ako je dijete bilo prisutno 25% do 50% dana u vrtiću, nadoknada je 50%.
Ako je dijete bilo prisutno 25% i manje dana u vrtiću, nema naknade.
Napomene: Romska djeca kojoj su već sufinancirani vrtići, ne mogu biti korisnici ovog programa. Mogu
se upisati nova djeca na listu kada druga odu iz vrtića, no broj koji ugovorimo na početku programa je
fiksan.
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OBJAVLJEN POZIV „ČITANJEM DO UKLJUČIVOG DRUŠTVA“
Ministarstvo kulture i medija
objavilo je otvoreni privremeni
poziv na dostavu projektnih
prijedloga
pod
nazivom
„Čitanjem
do
uključivog
društva“.
Provedbom poziva doprinijet
će se ostvarenju ciljeva
Nacionalne
strategije
poticanja čitanja koju je Vlada
Republike Hrvatske usvojila
2017. godine za razdoblje do
2022. godine.
Poziv se provodi u okviru
Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020., a usmjeren je na povećanje
socijalne uključenosti ranjivih skupina (djece i mladih do 25 godina, osoba starijih od 54 godine,
nezaposlenih, uključujući dugotrajno nezaposlene, osoba s invaliditetom te pripadnika romske i drugih
nacionalnih manjina) kroz razvoj čitalačke pismenosti.
Pozivom će se financirati aktivnosti pripreme i provedbe participativnih aktivnosti poticanja čitanja i
razvoja čitalačkih kompetencija za pripadnike ciljanih skupina te aktivnosti podizanja javne svijesti o
važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju.
Prihvatljivi prijavitelji u skupini aktivnosti A su narodne knjižnice, a u skupini aktivnosti B umjetničke
organizacije, udruge koje djeluju u području kulture i umjetnosti, ustanove u kulturi i jedinice lokalne ili
područne (regionalne) samouprave.
Ukupna raspoloživa financijska sredstva u okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose
41.000.000 kn. Udjel financiranja po pojedinom projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova, od čega je
85 % osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda, dok će obavezni udio nacionalnog
sufinanciranja od 15 % osigurati Ministarstvo kulture i medija iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.
Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 1. ožujka 2021.
Natječajna dokumentacija dostupna je na sljedećim poveznicama: www.strukturnifondovi.hr
i www.esf.hr.
VAŽNO!! 28.1.2021. Ministarstvo kulture i medija, temeljem informacije zaprimljene od Nacionalne
zaklade za razvoj civilnoga društva, dana 28. siječnja 2021. godine objavljuje obavijest o ranijem
zatvaranju Poziva UP.02.1.1.15 „Čitanjem do uključivog društva“ – skupina aktivnosti B.
Budući da zaprimljeni projektni prijedlozi u okviru skupine aktivnosti B, iznosima dosežu 300 % ukupno
raspoloživih sredstava, Ministarstvo kulture i medija, sukladno važećim Uputama za prijavitelje, točka

6

5.6 Obustava, ranije zatvaranje Poziva i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga, objavljuje
obavijest o ranijem zatvaranju Poziva.
Poziv se zatvorio 28. siječnja 2021. u 10:00 sati, a projektni prijedlozi predani nakon zatvaranja Poziva
neće biti uključeni u postupak dodjele. Ova obavijest odnosi se samo na skupinu aktivnosti B, odnosno
prijavitelji mogu i nadalje podnositi projektne prijedloge u skupini aktivnosti A.

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA RJEŠAVANJA
PRISTUPAČNOSTI OBJEKTIMA OSOBA S INVALIDITETOM

U cilju provedbe Projekta rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom Ministarstvo
hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti
objektima osoba s invaliditetom sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. godini na
području Republike Hrvatske.
Navedeni javni poziv otvoren je u razdoblju od 25. siječnja do 23. veljače 2021. godine.
Javni poziv zajedno sa obrascem zahtjeva na poveznici https://bit.ly/36oO0RD
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NATJEČAJ- POLJOPRIVREDA

Agencija za plaćanja u
poljoprivredi, ribarstvu i
ruralnom razvoju objavila
je 31. prosinca 2020.
godine
natječaj
za
provedbu podmjere 4.1.
Potpora za ulaganja u
poljoprivredna
gospodarstva, provedba
tipa operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih
gospodarstava – ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru – plasteniku.
Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru povrća u
zaštićenim prostorima – plastenicima.
Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 150.000.000,00 HRK, a
prihvatljivi korisnici su:
•
•

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine poljoprivrednog
gospodarstva od 6.000 EUR SO-250.000 EUR SO
Proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad
proizvođačkih organizacija za sektor relevantan za ovaj Natječaj.

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR, a najviša 150.000 EUR.
Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. veljače 2021. godine od 12:00
sati do 30. travnja 2021. godine do 12:00 sati.
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RURALNI RAZVOJ:
INDIKATIVNI PLAN OBJAVE
NATJEČAJA 2021.
U okviru Programa ruralnog
razvoja objavljen je Indikativan
plan objave natječaja 2021.
Povjerite
popis
planiranih
objava i na vrijeme se pripremite
za zanimljive natječaje !
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ZAVRŠENA OPSEŽNA ENERGETSKA OBNOVA NOVOGRADIŠKE BOLNICE
U Novoj Gradiški održana
je 15. siječnja završna
konferencija za medije
projekta
energetske
obnove i uređenja dijela
Odjela
ginekologije,
pedijatrije, polikliničkog
odjela, Odjela kirurgije i
interne medicine.

Tim povodom ravnatelj Opće
bolnice Nova Gradiška dr. Josip
Kolodziej je rekao: „To je, zaista
kompleksan i vrijedan projekt koji
je značajno pridonio energetskoj
uštedi u Općoj bolnici Nova
Gradiška, ali i unaprijedio
kvalitetu boravka i liječenja naših
pacijenata.
Uz
energetsku
obnovu,
zamjenu
vanjske
ovojnice i plastične stolarije
uspjeli smo uz dizalice topline i
klimatizirati sobe na tim odjelima.
Uštede su velike, stoga mogu reći
da smo napravili veliku stvar. Uz
sve ovo promijenili smo i cijelu
kotlovnicu na staroj bolnici tako da i tu očekujemo značajne uštede u financijskom smislu. Sve skupa radi
se o projektu vrijednom šest milijuna i 200 tisuća kuna uz 170 tisuća kuna radova nadzora. U tijeku je i
projekt energetske obnove nove bolnice vrijedan 20 milijuna kuna. Zahvaljujem županu Danijelu
Marušiću i Brodsko posavskoj županiji koji su ovaj projekt kandidirali, izvođačima radova i nadzora, te
se nadam da će i ostali odjeli biti završeni na isti način kao i ovi. Ovu veliku energetsku obnovu odradile
su „domaće snage”, tvrtka Klindžić gradnja i Arhitektonski ured Višnje Lasović Kožoman” – kazao je dr.
Kolodziej.
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Veliku zahvalu dr. Josip Kolodziej uputio je
Brodsko-posavskoj županiji, Gradu Nova
Grdiška i općinama: “Želim zahvaliti i
načelnicima općina s područja bivše općine
Nova Gradiška koje su svaka uplatile po 50
tisuća kuna i Gradu Nova Gradiška koji je
donirao 100 tisuća kuna za liječenje naših
pacijenata koji su oboljeli od COVID-a. Naime,
zgrada u kojoj se sada liječe CODID pacijenti
zahtijevala je određene preinake kako bi se
pacijenti mogli liječiti kisikom. Trebalo je
nabaviti i određenu opremu za liječenje
oboljelih od korona virusa, stoga su nam tu „uskočile” općine i Grad Nova Gradiška te Brodsko posavska
županija koja je kupila PCR uređaj vrijedan 320 tisuća kuna. Zahvaljujući svemu tome mogli smo zbrinuti
sve COVID pacijente sa zapadnog dijela Brodsko posavske županije, ali i pacijente iz područja koji su
nastradali u nedavnom potresu s područja Sisačko moslavačke županije.” – dodao je ravnatelj Kolodziej.
U
ovoj
prigodi
okupljenim
predstavnicima medija obratio se i
brodskoposavski župan Danijel Marušić
koji nije krio zadovoljstvo do sada
učinjenim : “Radi se o projektu koji se
financira iz europskih sredstava.
Osobno sam jako sretan jer se po
svemu vidi da se radi o projektima koji
su itekako vrijedni i unapređuju sredinu
u kojom živimo. Zahvalio bih svim
sudionicima ovoga projekta koji su
doista puno truda uložili da se sve ovo
realizira. Po ovome se vidi koliko je
dobro da smo ušli u Europsku uniju i
imamo ovakve projekte.”
Dodao je i to kako je iznimno zadovoljan radom obje bolnice u Brodsko-posavskoj županiji kazavši: “Ja
sam, prije svega, iznimno zadovoljan s radom ravnatelja obje zdravstvene ustanove u Brodsko posavskoj
županiji, i s doktorom Josipom Kolodziejom i dr. Josipom Samardžićem. Realizirani su brojni projekti i
znatno se unaprijedila kvaliteta liječenja naših pacijenata. U brodsku bolnicu uloženo je oko 120 milijuna
kuna, a u novogradišku bolnicu oko 80 milijuna kuna. Novogradiška je bolnica jedno veliko gradilište i
nadam se da će se takvi uspješni projekti i nastaviti realizirati” – rekao je u današnjoj prigodi župan
Marušić.
izvor teksta i fotografija službena web stranica Brodsko-posavske županije na poveznici
http://www.bpz.hr/novosti/_projekti_i_suradnja/zavrsena_opsezna_energetska_obnova_novogradisk
e_bolnice.aspx#.YAVakehKiUk
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ZAJEDNO DO VIZIJE DUGOROČNE BUDUĆNOSTI PREKOGRANIČNE SURADNJE U EU
Europski odbor regija pokrenuo je javno savjetovanje o
zajedničkoj viziji dugoročne budućnosti prekogranične
suradnje u Europskoj uniji s ciljem nastavka uklanjanja prepreka
s kojima se suočavaju građani koji žive u pograničnim regijama.
Podijelite svoje mišljenje i uključite se u javno savjetovanje te
doprinesite zajedničkoj viziji dugoročne budućnosti
prekogranične suradnje u EU.
Javno savjetovanje otvoreno je do 14. ožujka 2021. godine, a
dostupno je na svim jezicima EU na sljedećoj poveznici:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/longtermfutureCrossborderCooperation
Na temelju primljenih povratnih informacija, Europski odbor regija usvojit će Rezoluciju na plenarnom
zasjedanju u srpnju 2021. godine. Rezolucija će predstaviti konkretne prijedloge za budućnost
prekogranične suradnje i predstavljati službeni doprinos Europskog odbora regija i Europskog saveza
građana prekograničnih regija, članova Konferencije o budućnosti Europe.
Brodsko-posavska županija i Centar za razvoj Brodsko-posavske
županije u prekograničnim projektima ostvarili su značajne
rezultate u različitim područjima, a pripremaju se novi projekti.
Primjeri dobre prakse u prekograničnim projektima su Projekt
„SMART SCHOOLS“ (RH i BIH) u kojem je u Hrvatskoj energetski
obnovljena Osnovna škola Sibinjskih žrtava u Sibinju.

Projekt „STRONGER“ (RH, BIH, CG) rezultirao je jačanjem
organizacija i istraživačkih institucija koje pružaju podršku
poslovanju OPG-ova, zadruga, obrtnika i malih poduzetnika u
sektoru uzgoja i prerade ljekovitog i aromatičnog bilja. Kroz
projekt dodijeljeni su žigovi (zaštićen znak, naziv i logotip)
Srednjoj školi M. A. Reljkovića Slavonski Brod (Zdravlje iz vrta
Učeničke zadruge Tkanica) i OPG Dragana Radića (Berry samo
najbolje).
Projekt „ROSIS4H“ rezultat je uspješne suradnje između dionika
s područja Brodsko-posavske županije i Mačvanskog okruga /
grada Šabca (Srbija), a nastavljao se na prekogranični projekt
RUŽE 1 koji je potaknuo korištenje mogućnosti razvoja
prekogranične hortikulturne proizvodnje temeljene na
zajedničkim interesima i vrijednostima te strategijama za
zajedničke aktivnosti preko granice.
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OTVORENE SU PRIJAVE ZA 5. FORUM EU STRATEGIJE ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU
(EUSAIR)- zamijeniti člankom o izvješću
Peti EUSAIR Forum održat će
se 28. i 29. siječnja 2021. u
virtualnom obliku.
Forum će okupiti ministre
zadužene za vanjske poslove
i
europske
fondove,
dužnosnike
Europske
komisije, relevantne dionike i
širu
javnost
kako
bi
sudjelovali u raspravi o
budućnosti
Strategije
i
njezinoj ulozi u rješavanju ključnih pitanja u našoj regiji.
Ovaj središnji godišnji događaj također ima za cilj povećati vidljivost EUSAIR-a, a način je da se osvijesti
kakav je napredak postignut u Strategiji u prošloj godini.
Za registraciju na Forum: https://www.adriatic-ionian.eu/event/5th-an%20Year-eusair-forum/

OTVORENO JE NOVO SAVJETOVANJE O DONOŠENJU PROGRAMA POTPORE U ODGOJU
I OBRAZOVANJU
Tema
savjetovanja
je:
Savjetovanje
sa
zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o
donošenju Programa potpore u odgoju i
obrazovanju pripadnika romske nacionalne
manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine
Savjetovanje je otvoreno do 11.2.2021. na
poveznici:
https://bit.ly/3ovcvTi

Opis savjetovanja: Nacionalna strategija za uključivanje Roma 2013.-2020. te pripadajući akcijski planovi
(posljednji za razdoblje od 2019-2020. godine) dokumenti su koji su sadržavali mjere i aktivnosti za
uključivanje pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav te pružanje potpore na
svim razinama. Temeljem Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2020. Ministarstvo znanosti
i obrazovanja provodi aktivnosti od predškolskog, osnovnoškolskog sustava do visokoškolskog sustava
obrazovanja i obrazovanja odraslih. Kako je prethodno navedeni dokument istekao krajem 2020. godine,
do donošenja novog Nacionalnog plana potrebno je osigurati podlogu za nastavak aktivnosti potpore
romskim učenicima kako bi se nastavila njihova integracija u školski sustav.
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Ministarstvo znanosti i obrazovanja je u Programu potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske
nacionalne manjine za razdoblje od 2021. do 2023. godine uključilo one aktivnosti koje se permanentno
provode, a to su na području predškolskog odgoja i naobrazbe: sufinanciranje roditeljskog udjela u
ekonomskoj cijeni predškolskog odgoja/vrtića te sufinanciranje programa predškole; u
osnovnoškolskom sustavu to su osiguravanje učenja hrvatskoga jezika učenicima koji ne znaju ili
nedovoljno poznaju hrvatski jezik, produženog boravka te svih oblika izvanučioničke nastave, školskih te
ljetnih škola; u srednjoškolskom sustavu Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava srednjoškolske
stipendije i smještaj u učenički dom dok u visokoškolskom sustavu osigurava studentske stipendije te
smještaj u studentski dom.
Istekom Nacionalne strategije za uključivanje Roma od 2013. do 2020. godine, 14 aktivnosti Ministarstva
znanosti i obrazovanja, koje su u višegodišnjem provođenju polučile znatne pozitivne rezultate na
području intenzivnijeg uključivanja Roma u obrazovni sustav, prestali su biti temelj provođenja. Kako je
nužan kontinuirani nastavak pružanja potpore romskim učenicima i ustanovama koje pohađaju,
potrebno je što hitnije osiguranje uvjeta nastavka potpore što se osigurava i provedbom postupka
javnog savjetovanja od 15 dana. Svrha savjetovanja je dobiti povratnu informaciju o predloženom
Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje od
2021. do 2023. godine.
Izvor: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

NAUČI OSNOVE OD „AI“

Na vrijeme nauči osnove o umjetnoj
inteligenciji, posjeti
https://www.elementsofai.com/hr
i završi besplatni online tečaj Sveučilišta u
Helsinkiju!
Besplatan online tečaj Elementi umjetne
inteligencije “Elementes od AI” ruši sve
rekorde, u samo mjesec dana EofAI privukao je
preko 13 000 polaznika i postao najpopularniji online tečaj u Hrvatskoj.
Uz to, u izazov #AIChallenge do danas aktivno se uključilo preko 50 tvrtki koje su omogućile polaganje
tečaja svojim zaposlenicima.
Brojne javne osobe iz svijeta politike i biznisa podržale su tečaj, među kojima je i Predsjednik Vlade
Republike Hrvatske. Premijer Andrej Plenković obratio se javnosti, podržao projekt i otvoreno pozvao
sve javne tvrtke i organizacije da se uključe u AI Challenge.
Uskoro će se ostvariti cilj 1% educiranog stanovništva o osnovama umjetne inteligencije.
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Za više informacija o EU fondovima posjetite web stranicu
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr

###
CENTAR ZA RAZVOJ BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Trg pobjede 26 a, 35 000 Slavonski Brod
Hrvatska
Tel: +385 35 637 200
www.ctr.hr
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